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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни - формування у студентів знань про науково-методологічні 

основи музеєзнавства як міждисциплінарного навчального курсу; осмислення  його змісту 

та сутності, теорії та історії; вміння аналізувати історичний досвід, сучасний стан 

музеєзнавства та музейних практик.   

2. Вимоги до вибору навчальної дисциплін студенти повинні знати основні 

етапи розвитку української та всесвітньої історії, відмінності, особливості та специфічні 

характеристики української та зарубіжної культури, основні культурологічні теорії та 

методи дослідження культурних явищ і процесів. Вміти знаходити, опрацьовувати й 

аналізувати історичні та культурологічні джерела, інформаційні бази даних та комплекс 

наукових джерел, застосовувати основні принципи дослідницької роботи стосовно подій 

та явищ історико-культурологічного змісту, використовувати іншомовні джерела 

музеєзнавчого спрямування. Володіти елементарними навичками наукового аналізу,  

інтерпретації та  презентації проблематики, вірного застосування науково - категорійного 

апарату, систематизації фактів й подій історико-культурологічного змісту, вміння 

узагальнення та прогнозування.  

3. Анотація навчальної дисципліни: предметом навчального курсу 

«Музеєзнавство» є коло об’єктивних закономірностей, що вивчає закономірності 

виникнення та розвитку музеїв, форми і способи реалізації соціальних функцій музеїв на 

різних етапах суспільного розвитку. Дисципліна має комплексний та міждисциплінарний 

характер, проблеми теорії та музейної практики розглядаються в контексті суспільного, 

філософського та естетичного клімату епох. Студенти ознайомлюються з головними 

етапами розвитку музейної справи від давнини до сьогодення, основними теоретико-

методологічними підходами щодо інституціонального та прикладного значення музейної 

справи, історією формування колекцій провідних музеїв світу та України, кращими 

здобутками світової та української музейної практики, досвідом комплектування музейних 

зібрань, експозиційної, фондової, реставраційної роботи; новітніми досягненнями в галузі 

музейних комунікацій, музейного маркетингу, охорони та збереження музейної спадщини.  

 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Музеєзнавство» полягає в опануванні 

студентами комплексу знань в царині теоретичного і прикладного музеєзнавства; 

володінні спеціальними науковими знаннями та практичними методами для подальшого 

розвитку музейної справи в Україні, їх використання у науковій, прикладній, викладацькій 

та просвітницькій сферах.  Навчальна дисципліна «Музеєзнавство» сприяє виробленню у 

студентів професійних навичок, необхідних для роботи в музейній сфері, державних 

органах влади з охорони та збереження історико-культурної спадщини, дипломатичних 

установах, міжнародних та українських організаціях музеєзнавчого спрямування.  

Світоглядний аспект дисципліни полягає у популяризації музейної спадщини як важливої 

складової світової та української історії та культури.  

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний 

апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 

 

5. Результати навчання:  
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Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

 Знати 

1.1 Знати термінологічно-понятійний 

апарат дисципліни. 

Лекція, семінар Усна відповідь,  

контрольна 

робота 1 

(тест) 

10% 

1.2 Знати основні періоди 

становлення і розвитку 

музеєзнавства. 

 

Лекція, семінар, 

самостійна робота  

Усна відповідь, 

доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи,  

контрольна 

робота 1 

(тест) 

 

10% 

1.3 Знати специфіку та зміст музейної 

практики; основи музейних 

соціальних комунікацій. 

 

Лекція, семінар Усна відповідь 

контрольна 

робота 1,2 

(тест) 

 

10% 

1.4 Знати особливості науково-

дослідної та науково-експозиційної 

роботи музеїв; особливості 

зберігання, реставрації та 

консервації музейних предметів. 

 

Лекція, семінар Усна відповідь 

контрольна 

робота 1,2 

(тест) 

 

5% 

1.5.  Знати основи законодавства 

про музеї та музейну справу в 

Україні; особливості нормативної 

бази музейної діяльності. 

 

 

Лекція, семінар Усна відповідь 

контрольна 

робота 1,2 

(тест) 

 

5% 

 Вміти 

2.1 Вміти класифікувати та 

систематизувати музейні предмети, 

володіти методиками вивчення 

музейних предметів. 

 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

5% 

2.2 Вміти аналізувати сучасний досвід 

музейних комунікацій, реклами та 

маркетингу.  

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

10% 

2.3 Вміти готувати та проводити 

музейні екскурсії 

Лекція, семінар, 

самостійна робота  

презентація 

самостійної 

10% 
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. 

 

роботи 

2.4.  Вміти працювати з музейною 

документацією.  готувати матеріали 

для повідомлень, презентацій, 

виставкової діяльності 

Семінар, 

самостійна робота  

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

5% 

 Комунікація   

3.1  Вільно здійснювати комунікацію 

мовою навчання  

Семінар, 

самостійна робота  

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

3% 

3.2.  Використовувати знання іноземних 

мов для опрацювання інформації та 

наукових джерел, для підготовки до 

семінарських занять та самостійної 

роботи  

Семінар, 

самостійна робота 

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

4% 

3.3.  Презентувати результати 

опрацювання джерел, наукової 

літератури, аналізу окремих 

проблем у вигляді есе, презентацій, 

участі у фахових дискусіях   

Семінар, 

самостійна робота 

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи 

 

5% 

3.4.  Вести полеміку з питань 

музеєзнавства, оперуючи 

категоріально-понятійним  

апаратом дисципліни  

Семінар, 

самостійна робота 

Доповідь, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

усна відповідь  

5% 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Самостійно опрацьовувати джерела 

та літературу, самостійно обрати 

методи та прийоми аналізу проблем 

музеєзнавства   

Семінар, 

самостійна робота 

Підсумкова 

контрольна 

робота  

5% 

4.2.  Прагнути до самостійності та 

об’єктивності у процесі вивчення та 

аналізу проблем музеєзнавства 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної 

роботи 

5% 

4.3 Готувати рекомендації, які можуть 

бути використані в музейній  

практиці 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна відповідь, 

доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної 

роботи, 

самостійна 

робота 

3% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
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Результати навчання 

 дисципліни (код) 

 

Програмні  

результати  

навчання  

 

1
.1

. 

1
.2

 

1
.3

. 

1
.4

. 

1
.5

 

2
.1

. 

2
.2

 

2
.3

. 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

. 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 6. Виявляти, 

перевіряти та 

узагальнювати 

інформацію щодо 

різноманітних 

контекстів 

культурної практики, 

визначати ступінь їх 

актуальності із 

застосуванням 

релевантних джерел, 

інформаційних, 

комунікативних 

засобів та візуальних 

технологій. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

7. Схема формування оцінки. Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 

підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки 

та оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 

3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1- 4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗЧ 1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 10 балів/6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗЧ 2 (тест): РН 1.2, 1.4, 1.5– 10 балів/6 балів. 

3. Реферат(творча робота)  з тем ЗЧ 1: РН 1.2, 2.1-2.4 – 10 балів/6 балів. 

4. Реферат   (творча робота )з тем ЗЧ 2: РН3.1-3.4, 4.1-4.3 – 10 балів/6 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять: РН 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.3 

– 40 балів/24 балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 80 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння аналізувати  

- форма проведення заліку – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень оцінки, за якої залік вважається складеним – 12 балів. 

Необхідна умова допуску до заліку: студент не допускається до заліку, якщо під час семестру 

набрав менше ніж 48 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум 

допуску до заліку 48 балів. 
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7.2 . Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно - рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  

виконання рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових 

завдань), а також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (заліку), а 

саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістовні частини. Кожна з них включає в себе лекції, 

семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, доповіді, реферат -творче завдання) і 

підсумкове оцінювання (залік). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 80 

балів; підсумкове оцінювання (залік) – максимум 20 балів). 

 

 

 

Змістовий модуль 1 

Історія і теорія музеєзнавства  

 

Змістовий модуль 2 

Прикладне музеєзнавство  

 

 

Залік 

40 заліковий бал (максимум) 40 залікових балів (максимум)  

20 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійн

а робота 

 

Семінари Модуль-

ний 

контроль 

10 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

(максимум) 

10 

(максимум) 

20 

(макси-

мум) 

10 

(макси-

мум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару 

(доповідь, доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість 

досягти від 1 до 5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1-3 бали; 

• логіка викладення       1 бал; 

• використання основної і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Реферат (творче завдання) студент подає викладачеві на останньому семінарі 

кожного Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада березня) і Реферат 2 

(друга декада травня). Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   9-10 балів; 

• тема розкрита неповно       7-8 балів; 

• реферат суто компілятивного рівня     4-6 балів; 

• розкритий лише окремий аспект      1-3 бали. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 

(остання декада березня) і Контрольна робота 2 (друга декада травня). Завдання з 

тестування містить 10 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
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оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу». 

 

Залікова підсумкова робота містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 10 

балів. Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

9 балів 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 8 балів 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

7 балів 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 5-6 балів  

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

3-4 бали  

Відповідь має значні помилки 

Відповідь відсутня 

1-2 бали  

0 балів 

 

Умовою допуску до заліку  є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 48 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт.  

Студент, який набрав суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів 

(60) має право, за погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну 

роботу. У випадку, коли студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж 

до 100), він складає залік.  

 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік   Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 24 24 12 60 

Максимум 40 40 20 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано 60-100 

Не зараховано  0 -59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

Назва теми  Кількість годин 

Лекції  Семіна

ри  

Самостій

на робота  

 

Змістовний модуль 1. 

Історія та теорія музеєзнавства  

 

Тема 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна 2 - 4 

Тема 2. Формування музею як соціо-культурного 

інституту. Музеї і музейна справа в епоху 

Просвітництва ( XVII-XVIII ст.) 

2 2 4 

Тема 3. Ідея публічного музею та її реалізація 

наприкінці  XVIIІ- XIX століть 

2 2 6 

Тема 4. Головні світові тенденції та напрямки 

розвитку музеєзнавства ХХ -  початку ХХІ століття 

4 4 5 

Тема 5. Історія та сучасний стан музейної справи в 

Україні 

2 2 4 

Тема 6. Еволюція законодавчої та нормативної бази 

музейної справи. Національна музейна політика. 

2 2 4 

Контрольна робота 1  1 - 

 

Змістовний модуль 2. 

Прикладне музеєзнавство  

 

Тема 7. Музейне джерелознавство. Наукове 

комплектування та облік музейних фондів.  

2 2 4 

Тема 9. Режими і системи зберігання музейних 

колекцій  

2 2 4 

Тема 8. Вивчення, атрибуція та експертиза 

предметів музейного значення 

2 2 5 

Тема 10. Реставрація і консервація пам’яток історії 

та культури  

2 2 4 

Тема 11. Музейна архітектура. Науково-

експозиційна робота музею.  

2 2 6 

Тема 12.Система музейних соціальних комунікацій 2 2 6 

Тема 13. Менеджмент та маркетинг музейної справи 2 4 6 

Контрольна робота 2  1- - 

Залікова підсумкова робота 2   

Разом  30 30 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

 Лекцій – 30 год.  

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота - 60 год 
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